
Sala de Conferências

É a maior sala e a que apresenta maior 
flexibilidade de utilização. Área total 
90m2, 2.7m pé direito, luz natural  
e preparada com “blackout”, caixa técnica 
no chão (acesso a telecomunicações, 
electricidade), instalação sonora e internet 
sem fios (wireless). 

Mesa U 

40 Pessoas 

Plateia 

80 Pessoas

Capacidade máxima:

80 pessoas

Indicada para: 

conferências, reuniões, cursos, 
workshops, formação, exposições.

Materiais e serviços incluídos: 

bloco de papel, caneta, flipchart, acesso à 
internet, água mineral.

Equipamento disponível: 

ecrã, projector, microfone.
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Business 
Centre
Business

Procura um retiro para se reunir com a sua 
equipa, organizar o seu evento, ou fazer 
uma breve apresentação?
O Piso Business do Hotel Minho funciona 
num piso autónomo face às restantes 
áreas do hotel. Oferece duas salas 
completamente equipadas e perfeitamente 
adaptáveis às suas necessidades. A 
«Sala de Conferências» (90 m2), com 
capacidade máxima de 80 pessoas destaca-
se pelo seu carácter polivalente, estando 
preparada para acolher todo o tipo de 
eventos. A «Sala de Reuniões» (46 m2) 
tem vista para a piscina e uma atmosfera 
ideal para sessões de brainstorming, 
facilmente personalizada, permite 
acomodar um grupo de 14 pessoas.

Mais informação

Relembramos que o Hotel Minho garante 
o melhor de dois mundos. Combine o seu 
evento com os nossos programas de Spa 
e desfrute de uma verdadeira pausa de 
bem-estar.
Escolha a inspiração do Hotel Minho.
Para informações adicionais, por favor 
contacte: geral@hotelminho.com

Sala de Reuniões

Sala executiva com mesa rectangular 
idealizada para reuniões de trabalho. 
Área total 40m2, 2.7m pé direito, luz 
natural e preparada com “blackout”, caixa 
técnica embutida na mesa reunião (acesso 
a telecomunicações e electricidade), 
instalação sonora e internet sem fios 
(wireless).

Mesa de reunião (capacidade máxima):

14 pessoas

Capacidade máxima: 

14 pessoas

Indicada para: 

reuniões, cursos, formação.

Materiais e serviços incluídos: 

bloco de papel, caneta, flipchart,
acesso à internet, água mineral.

Equipamento disponível: 

ecrã, projector, kit de som.

Escola 

48 Pessoas 

Banquete 

50 Pessoas 
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Business 
Centre
Hall Business Centre:

O Hall Business Centre do Hotel Minho 
funciona num piso autónomo face às 
restantes áreas do hotel, com 95m2 (exclui 
áreas de apoio, salas de trabalho e de 
circulação), luz natural e acesso ao terraço, 
o Hall Business Centre proporciona um 
excelente espaço para receção de todos os 
participantes.

Equipamento disponível:

elevador, área coffee break, bar de 
apoio, bengaleiro, business corner com 
computadores e acesso à internet.

Regras de utilização das instalações:

Por razões de segurança, a circulação  
dos participantes é condicionada aos 
espaços e instalações contratadas bem 
como às respectivas zonas de acesso.  
É expressamente proibido fumar  
dentro das salas de reunião, cabendo  
à entidade organizadora do evento  
a responsabilidade pela observância  
desta regra.
As entidades a quem são alugados os 
espaços são obrigadas à sua prudente 
utilização e são integralmente responsáveis 
pelas perdas e danos provocados nas 
instalações ou no equipamento, bem 
como pelas utilizações abusivas que 
eventualmente deles sejam feitas.



Conferece Room

It is the largest room and the one with 
more flexibility to use.
Total area 90m2, 2.7m ceilings, natural 
light and prepared with “blackout”, 
technical box on the floor (access to 
telecommunications, electricity), sound 
installation and wireless internet access. 

U Table 

40 people 

Audience 

80 people

Maximum capacity:

80 people

Suitable for: 

conferences, meetings, courses, 
workshops, training, exhibitions.

Included materials and services: 

paper pad, pen, flipchart, Internet access, 
mineral water.

Available equipment: 

screen, projector, microphone, sound kit.
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Business 
Centre
Business

Looking for a retreat to meet with your 
team, organize your event, or make a brief 
presentation?
The Business Floor of Hotel Minho 
operates in an autonomous floor against 
other areas of the hotel. It offers two 
rooms fully equipped and perfectly 
adaptable to your needs. The “Conference 
room” (90 m2), with a maximum capacity 
of 80 people, stands out for its versatile 
character and is prepared to host all kinds 
of events.
The “Meeting room” (46 m2) has a view 
to the pool and an ideal atmosphere 
for brainstorming sessions. It is easily 
customizable and allows accommodating 
a group of 14 people.

More information

Please note that the Minho Hotel ensures 
the best of both worlds. Combine your 
event with our Spa programs and enjoy  
a real welfare break.
Choose Hotel Minho inspiration.
For additional information, please contact: 
geral@hotelminho.com

Meeting Room

Executive room with idealized rectangular 
table for meetings.
Total area 40m2, 2.7m ceilings, natural 
light and prepared with “blackout”, 
technical box embedded in the meeting 
table (access to telecommunications and 
electricity), sound installation and wireless 
internet access.

Conference table (maximum capacity) :

14 people

Maximum capacity: 

14 people

Suitable for:

meetings, courses, training.

Included materials and services: 

paper pad, pen, flipchart, Internet access, 
mineral water.

Available equipment:

screen, projector, sound kit.

School 

48 people 

Banquet 

50 people 
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Business 
Centre
Hall Business Centre:

The Hotel Minho’s Hall Business Centre 
works in an autonomous floor against 
the remaining areas of the hotel, with 
95m2 (excluding support areas, work 
and circulation rooms), natural light and 
access to the terrace. The Hall Business 
Centre provides an excellent space for 
receiving all participants.

Available equipment:

lift, coffee break area, support bar, 
cloakroom, business corner with 
computers and internet access.

Rules for the use of the facilities:

For safety reasons, the circulation of 
participants is conditioned to the reserved 
spaces and facilities, as well as to the 
respective areas of access. Smoking is not 
allowed inside the meeting rooms, being 
the organizing staff responsible for the 
compliance of this rule.
The entities to which the spaces are rented 
are obliged to its prudent use, and are 
fully responsible for the damages caused 
to facilities or equipment, as well as the 
misuse that may be made of them.


